
Vedligehold er - også - et strategisk værktøj, der med den rigtige indsats bidrager positivt til bund-
linjen. Konkurrencen er hård, og derfor er optimeret vedligehold en nødvendighed - for at beholde 
arbejdspladser og produktion i Danmark.  
Strategi definering og implementering er to af de vigtigste emner i værktøjskassen en vedligeholds-
leder har, i sit bidrag til, at virksomheden når sine forretningsmæssige mål.

Hvorfor er det så, at mange strategiprojekter aldrig leverer det, de skal? 
De kommende tre sessioner i DDV’s ledelsesnetværk fokuserer på problemstillingerne omkring det, at definere en 
realistisk strategi, samt arbejdet med den i de fire lag:

• Strategi      • Taktik      • Operation      • Eksekvering

 
Demings Cirkel er velkendt for mange i vedligeholdsbranchen og vi har derfor bygget de tre sessio-
ner op omkring tidslinjen før-under og efter arbejdet med strategi definition og implementering: 

• Plan      • Do      • Check      • Act

Til hver session vil der være en ekstern indlægsholder, der deler erfaring m emnerne. Fra hvordan 
man får startet rigtigt, til hvordan man skaber succes trods modstand i organisationen, og hvordan strategien forank-
res, så den også lever efterfølgende.

Formålet med forløbet er at tilvejebringe ny viden ligesom deltagerne bedes være åbne og bidrage aktivt med inputs 
og erfaringer fra nuværende eller tidligere ansættelser, så netværket leverer optimalt på vidensdeling blandt deltager-
ne.

PROGRAM for 6. november
10.00 Velkommen og kaffe

10.15 Introduktion af emnet v/netværkets facilitatorer Thomas T. Petersen fra Juel & Krøyer Terotech og Mette Ny-
hus, ITW Spraytec Nordic.

10.30 Demings Cirkel – Fælles forståelse af modellen og eksempler på dens anvendelse v/facilitatorerne. 
Fra strategi til eksekvering – Hvordan skabes sammenhængen v/ Anders Bjerregaard, Execution Excellence. 
Strategi i vedligeholdsorganisationer – Plenum diskussion om udfordringerne med emnet i deltagernes hver-
dag.

13.00 Tak for i dag. En sandwich og networking.

Får du nok ud af din vedligeholdsstrategi?

Ledelsesnetværksforløb

fordi vedligehold er mennesker
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Købmagergade 86, 7000 Fredericia 7591 4455 www.ddv.org

Kontaktoplysninger til DDV

Praktiske oplysninger
Sessionerne vil finde sted hen over vinter-/forårshalvåret 2018-19, fordelt på en række spændende virksomheder i 
Danmark.

Datoer til kalenderen
06.11.2018  ITW, Silkeborg

22.01.2019  Lindø port of Odense 

26.03.2019  VandCenter Syd

Sted 6. november
ITW Spraytec Nordic
Priorsvej 36
8600 Silkeborg

Tidspunkt 
10.00-13.00

Tilmelding
www.ddv.org/Arrangementer

Deltagelse og tilmelding
Ønsker man at blive optaget i gruppen, skal de nuværende 
medlemmer give deres accept.

Betingelser
Deltagelse i netværket er gratis men kræver medlemskab 
af foreningen.

Ønsker du at blive medlem af DDV, og/eller ønsker du 
yderligere oplysninger, så kontakt os venligst.


